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Czemu Rosją rządzą żydowiny? 
von mysowa 

 
 W nocy z 12 na 13 grudnia 
1981 r., przed 34 laty padał 
śnieg, na który mamy w 

Polszczyźnie szczególną 
nazwę: ponowa; 
utrzymywała się otulając 
nieskażoną bielą dziury w 
chodnikach i drogach, po 
których stąpałem ostrożnie, 
aby nie stracić równowagi 
kierując się ze Stoczni w 
kierunku Głównego Dworca, 
z którego miałem udać się w 
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drogę powrotną do Katowic z ostatniego posiedzenia Komisji Krajowej, naszej pierwszej, 
prawdziwej Solidarności, zakładanej przez Polaków i Katolików, bliskich mi przez to w 
szczególny sposób, że tak samo jak ja nie pytali nikogo uniżenie i pokornie, na żadnym 
tajnym spotkaniu, konszachtach w ubeckiej willi, oficera prowadzącego, czy generała 
Kiszczaka o warunki, na których mogło sobie potem Lechów dwóch (Kaczyński z Wałęsą) 
zakładać drugi, fałszywie Niezależny, fałszywie Samorządny, fałszywy Związek Zawodowy pod 
starą, dobrą nazwą i znaczkiem naszej organizacji, Prawdziwej Solidarności 
Antykomunistycznej Polaków i Katolików takich, jak śp. ks. Popiełuszko, śp. ks. Zych, śp. 
księża, górnicy pomordowani przez ludzi uzależnionych od szatańskiego nałogu życia cudzym 
kosztem, utrzymywania się przez całe życie w dobrobycie przy władzy skazującej innych na 
zniewolenie, głód, brak warunków do życia, emigrację, poniewierkę, śmierć z ręki złoczyńcy, 
zdradę.  

 
 

Za cenę utrzymania się przy władzy w państwie, w Komitecie Centralnym, Wojewódzkim, 
Miejskim, Powiatowym, Zakładowym. Mowa o zdradzie za cenę kiełbasy kupionej dla męża, 

za pieniądze otrzymane od oficera prowadzącego kobietę, jako agenta i 
wypłacającego jej uposażenie agenta z funduszu operacyjnego, za 
donosy napisane na męża, przewodniczącego Solidarności w Hucie 
Katowice, który nie mógł chyba nie wiedzieć, że jego własny ojciec jest 
zawodowym oficerem żydoubeckiej Służby Bezpieczeństwa.  
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Nie można bowiem przyjąć wyjaśnień pozbieranego, rezolutnego, młodego mężczyzny, 
pełnego werwy, humoru, pewności siebie, kierującego strajkiem przeciw ubowcom, 
brylującego błyskotliwymi szlagwortami w środowisku, na każdym kroku, a wkrótce na I 
Zjeździe Solidarności, że nie miał chłopak zielonego pojęcia, gdzie jego ojciec robi i z czego 
utrzymuje rodzinę. Bo nigdy Andrzeja ten temat nie interesował, nie chciał być ani razu u 
ojca w pracy, dokąd ojciec wychodził w garniturze i skąd powracał podwożony autem, bez 
lamki karbidowej, bez kasku górniczego na głowie, z twarzą nie przysypaną po każdej 
szychcie czarnym, tłustym, niczym śnieg w negatywie, pyłem węglowym.  

Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie..., kierujemy słowa 
modlitwy nie do greckiego Pana, czy żydoskiego Boga, w którego 
wierzy Bergoglio mieszając Psalmy z pomadami w Domu św. Marty, 
ale do Pana Boga w Trójcy Przenajświętszej Jedynego; nie w 
"Trójjedynego", jak nieszczęśnik bergoli podnosząc oczy obłudnie do 
Hermesa, ze sekciarzami i żydami, za szamanami, animistami, 
onanistami, czy feministami, którzy dają się okaleczyć bez szemrania 
z jąder, bo jako tacy, czy jako pedały wierzą, że mają szanse 
zrobienia kasy w polityce, czy samorządzie Słupska, dajmy na to.  

Po to, żeby jako kanclerz Niemiec otworzyć granice Niemiec dla obywateli państw 
likwidowanych obecnie (jak PRL w przeszłości) na innych kontynentach kosztem obywateli 
państw, które podpisały umowę o wspólnej ochronie granic z Niemcami, zatem między 
innymi kosztem Polski i Grecji, którą tymczasem okradziono z kilkunastu lotnisk. Ciekawe, co 
upatrzyło sobie w Polsce globalistycznie operujące żydostwo poza najlepszymi lasami 
państwowymi, jeziorami, rzekami z elektrowniami wodnymi, wodą dostarczaną wodociągami 
do mieszkań.  

I odcinaną tak samo, jak prąd, kiedy ludzie nie płacą, bo nie stać 
ich po podwyżkach na to, jak przed wielu laty we Wenezueli. Co 
upatrzyły sobie żydowiny poza żurawinami, uzdrowiskami i 
pokładami węgla, na który postawił wczoraj w Jaworznie Duda, 
Prezydent Rzeczypospolitej Przyjaciół Jarosława Kaczyńskiego, 

którego dom będzie ochraniany dzisiejszej nocy przez Policję, ażeby tynk z niego cudownie 
nie odpadł, jak Mury Jerycha od gwizdków, trąbek i okrzyków żydoskiego ludu Platformy, 
Petru i Postkomuny: 3xP, wszystko na P, co nam jeszcze może: GES-TA-PO, KUR-DU-PEL, pod 
adresem Jarosława i Lecha, ży-do-win, ży-do-win, który podpisał Diabłu CY-RO-GRAF.  

 
  A potem wyniósł kopię ZMOWY z DIABŁEM w dyplomatce tak samo, jak 
trzej księża, którzy także swoje wynieśli, po kopii w dyplomatkach: dla 
Glempa, Nuncjusza a trzecią chyba dla samego ojca Hejmo.  

Tak samo, jak wodzirej, za którego robił na filmie w PRL Jerzy Oskar Stuhr, 
syn żydoubeckiego prokuratora w powojennym Bielsku, tzn. Matka 

Chrzestna Tuska w Europie, szefowa geszeftu robionego na 
milionach ludzi, którzy muszą zapłacić bandom żydoskim na 

miejscu jeszcze, u siebie za wypędzenie z Ojczyzny i transport do GER-MA-NY, do 
Europy, której ze swojej perspektywy żabiej nie są w stanie jeszcze dostrzec jako 

systemu naczyń połączonych z innymi kontynentami.  
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Nie rozumiejąc systemu nie rozumieją przez to jeszcze, bo żaden 
cwaniak nie chce ludziom szczerze powiedzieć prawdy w oczy, jak żyd 
Nostradamus, że kiedy miliony głodnych życia dostatniego w Europie 
zintegrują się z milionami bezrobotnych cudzoziemców Szwecji, 
Francji, Niemiec żyjących na zasiłku, którego nie mieli wcześniej w 
Afryce tudzież na Węgrodzie w Czeladzi to i nie będą widzieli wnet w 
Niemczech na oczy, ani zasiłku, ani dobrobytu.  

                                                                                                                             

Bo jeśli zabraknie ludzi 
z kasą we 
wyzyskiwanych 
bezlitośnie krajach 
Trzeciego świata, to 
kto będzie składał 
wdowi grosz na cały 
dobrobyt Zachodu? 
Przecież nie będzie 
żydoski oligarcha na 
Ukrainie, czy w Rosji 
płacił ze swojego 
portfela za 
podniesienie poziomu 
życia obcych mu ludzi, 
pomieszkujących na 
Syberii w osiedlach 
pozostałych po 
rozkradzionych 
kołchozach, albowiem 
żaden filantrop żydoski 
w Ameryce nie bierze 
czarnych dzielnic 
Detroit na własny 
garnuszek.  

 
Czyż Obama wzorem 
Angeli Merkel ratuje u 
siebie europejskie 
banki i otwiera granice 
dla Meksykańskich 
uchodźców? Czyż 
Australia i Kanada 
także szafują 
milionami ludzi, jak 
przywódcy Niemiec i 
Francji? 
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Widziałem na własne oczy w Czeladzi Białego Murzyna, który teścia Andrzeja Dudy, Julka 
Kornhausera nachodzi po nocach we wizjach poetyckich pełnych metafor i symboli, jak 
poetycka a także inspirująca do snucia własnych wizji przyszłości była mowa pilota jak-a 
przez radiotelefon z pilotem tupolewa, albowiem wiemy dzisiaj, że powiedział wyraźnie, 
jeden pilot do drugiego w pracy: "Mnie się udało, wylądować bez biletu, możecie także 
spróbować na chojraka... wycwanić Ruskich", czy coś w tym właśnie rodzaju, gdyż nie 
słuchamy nigdy rozmówcy dosłownie, słowo w słowo dukając i słuchając, ale odbieramy to, 
co do nas mówi się, zatem już w całości, połączonej, zintegrowanej organicznie: słowa, 
przerwy w głosie, akcentowanie, dźwięki, zgrzyty, piski, interwały ale i to, co sobie 
dopowiadamy, czego obawia się, co słyszy niezguła w głosie brata niedojdy, co wyobraża 
sobie, jak Przykazanie Pana Boga, do którego zanosi modły:  

Matko Boża Miłosierdzia w cudownym obrazie w Czeladzi z koszulką świecącą gwiazdami 
sześciorożnymi, żydoskimi gwiazdkami, magen David, Panie Jezu Chryste, Wiaro nasza 

święta, z którą ściskam różaniec lądując w stanie wojennym, mając już w oczach wsuwający 
się pod koła samolotu Lufthansy w grudniu '82 r., 33 lata temu pas betonowy lotniska we 
Frankfurcie. Nad Menem Statuę Wolności z pochodnią Oświaty, karbidówką nauczania w 

szkołach niemieckich Polnisch als Muttersprache.  
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A skoro udało się wylądować bezpiecznie, dzięki Bogu, to wspomnijmy jeszcze, że różaniec w 
prezencie ślubnym był. Z Watykanu, szkiełka powycierane straciły wnet czarną farbę, 
przestały połyskiwać na łańcuszku, który zardzewiał dziwnie szybko, może od potu, rozleciały 
się ogniwa, posypały z oczu paciorki. 

Z Panem Bogiem 

Z Frankfurtu mówił Stefan Kosiewski 

http://www.spreaker.com/user/sowa-frankfurt/na-dyrektora-pkp-pdo244-of-von-stefan-ko 

Veröffentlicht am 28. November 2005  
Do Posła Bogusława Kowalskiego, list otwarty 2005-11-28 

 Andrzej Wajda ośmielił się zainteresować tematem Katyń! A 
tylko po to zainteresować tematem zagłady narodu 
polskiego, żeby odrzucić scenariusz napisany ręką 
NAJWYBITNIEJSZEGO POLSKIEGO PISARZA 
WSPóŁCZESNEGO, Włodzimierza Odojewskiego.    

Czasami jest tak, Szanowny Panie Pośle, że nie mamy już siły 
do ignorantów, czy to w polityce, czy w dziedzinie kultury. 
Szukamy wtedy siły wyższej, odwołujemy się do Boga. 
Piszemy do przyjaciół, u których pragniemy znaleźć 
zrozumienie, radę i pomoc. Bo nie jesteśmy w stanie objąć 
ludzkim rozumem potęgi zła.  
 http://de.groups.yahoo.com/group/exclusiv/message/60 

http://blogmedia24.pl/node/30106 

Piszę do Pana, bo zwrócił się 
do mnie niedawno z prośbą o 
wyrażenie opinii o Pańskim 
środowisku politycznym Pan 
Profesor Jan Szarliński, 
przewodniczący 
Stowarzyszenia Nasza 
Przyszłość Polska. 
Stowarzyszenie NPP 
wystąpiło 20.9.2005 z 
pismem do środowisk 
prawicowych, w tym i do 
Pana środowiska LPR, i nic 
niestety nie wiadomo, żeby ktoś zechciał poczuć się do politycznego i moralnego obowiązku, 
jakim jest okazanie szacunku do Najmądrzejszych Ludzi, jakich mamy w narodzie polskim.  

Można kręcić filmy o tym, jak żydowskie NKWD ze Smoleńska wycięło w katyńskim lesie 
KWIAT INTELIGENCJI POLSKIEJ. Ale nie wolno powtarzać tej ZBRODNI dokonanej NA 
NARODZIE POLSKIM.  
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Nie ma takich 
polityków polskich - 
ani w Kraju, ani na 
emigracji, którzy 
mogliby pozwolić 
sobie na odtrącanie 
mądrych 
Polaków.   Polski nie 
stać na ograniczanie 
życia publicznego do 
ograniczonych osób. 
Pan Bóg daje nam 
siłę i radę. Naszym 
obowiązkiem jest 
wykonanie zadania.   

Zadaniem naszego 
czasu jest Polska, 
natomiast 
Stowarzyszenie 
Filmowców Polskich 
wypowiada się ciągle 
jeszcze w swoich 
biuletynach  językiem 
socrealizmu 
magicznego, dlatego 
zastosowana 
dywersyfikacja form 
w niniejszej 
wypowiedzi 
wydawała się 
konieczna, co 

wyjaśniam też pozostając Z wyrazami szacunku.    

Stefan Kosiewski  
Frankfurt nad Menem, 28.11.2005  
Do Posła Bogusława Kowalskiego, list otwarty 2005-11-28  

http://de.groups.yahoo.com/group/kulturzentrum/message/658 

http://sowa.blogg.de/2005/11/  

 

Stefan Kosiewski 
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Sławomir Cenckiewiczj 

11 grudnia o 15:23 · Bardzo 
zła i zaskakująca decyzja... 
Nowy szef PKP rejestrowany 
jako TW Mieczysław, 
związany z Janem 
Engelgardem i Myślą Polską, 
więc poglądy delikatnie 
mówiąc "anty-
antykomunistyczne", "anty-
PiS" i "pro-Moskwa"... Osłona 
kontrwywiadowcza 
szczególnie niezbędna... 
Sprawa Lecha Wałęsy, str. 
286: 

"Dobrym przykładem konsekwencji 
orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 
1998 r. jest sprawa posła Bogusława 
Kowalskiego z PiS, który w latach 1987-
1990 pozostawał w ewidencji 
operacyjnej SB jako TW ps. „Mieczysław” 
i TW ps. „Przemek”. Wprawdzie do 
naszych czasów nie zachowała się jego 
teczka personalna i teczka pracy, ale inne 
dokumenty dość jednoznacznie wskazują 
na jego związki z SB. Można na przykład 
ustalić, że w latach 1987-1989 
„Mieczysław”/„Przemek” odbył co 
najmniej 60 spotkań z oficerem 
prowadzącym i został 20 razy 
wynagrodzony za współpracę". 
Bogusław Kowalski nowym prezesem 
PKP - Rynek Kolejowy Bogusław Kowalski 
nowym prezesem PKP - PKP SA, Andrzej 
Adamczyk, Ministerstwo Infrastruktury i 
Budownictwa - Kadry - Rynek Kolejowy 
rynek-kolejowy.pl  

Komentarze  
 

 

Lech Klekot Kelner czy kielbasiarz?   

7 godz. 
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Prolegomena do Odżydzania po Myśli prof. Feliksa Konecznego 
Uwaga 244 Ogród Fraszek von Stefan Kosiewski 

Zarys Estetyki Chazarów CANTO DCXLIV 
Fascynacja Obłędem CHARCZIKOW  

abo: Czemu Rosją rządzą żydowiny? Zniweczona Rzeczywistość                                                   
Do Posla Bogusława Kowalskiego list otwarty 2005-11-28                                                          
Czyli świadomość poszerzona o (.)huj, niczym za cara tory  

     

 

Lechu, żydowin może być bżydki, bowiem obżydliwy 
także w Polszczyźnie ma żyda za pień słowotwórczy 
nie wybżydzaj zatem kontem-plując (na) fizjonomię 
jednego, czy drugiego, bo żydowin matce nie wybierał 
 
partnerów do stosunku seksualnego, a gdyby, to skąd 
chciałbyś wiedzieć, dlaczego przebiera tak długo bub 
w genach paluszkami, głęboko w dziurawych kieszeniach 
spodni; czy mamy zresztą wybór pośród samych żydowin 
 
żyd i pedał zawsze spikną się, chwyci byle czego, zboczy  
czy upilnuje sutanny, czy popęd przetłumaczy księdzu, gdy 
problem rośnie, wzbierają gruczoły, sperma do pały wali 
partyjni to samo; czy żydówka nie ma prawa do peruki, by 
 
pokazać się z lepszej strony, kiedy włosy jej powychodzą 
ze zmartwieniami z głowy, bowiem od zmartwień jest mąż 
który ma długi u swoich do spłacenia, a z czego miałby on 
spłacać, gdyby nie dostał synekur z przydziału partyjnego 
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    Przed chwilą 

 

Dmitrij 
Miedwiediew, 
American boy 
in Russia.  

o sowa 

Президент 
Дмитрий 
Медведев 
танцует под 
Американ бой. 
President of 
Russia, Dmitrij Miedwiediew, 2010  mysowa 
https://de.pinterest.com/pin/452752568769553431/  

http://www.mrctv.org/videos/dmitrij-miedwiediew-american-boy-russia 

 *  

żydowiny to chazarskie, fałszywe żydy, które nie mają cech semickiej urody; urodę 
żydowina opisuje Sebastian Klonowic w Worku Judaszowym wydanym w 1600 r.: Upatruje, 
gdzie pląsze rękoma na trecie Żydowin uszargany w płaskatym bierecie, Czerwonołby, w 
giermaku i z garbatym nosem. (WJ 237) „Żydowin”, jak podaje Słownik języka polskiego 
Lindego, to ‘Żyd poważny, sławny z nauki’ - tak chciał Linde, który sam był żydowinem 
http://podteksty.amu.edu.pl/podteksty/?action=dynamic&nr=10&dzial=4&id=232    http://
www.dailymotion.com/video/xqmjjm_czemu-rosja-rzadza-zydowiny_music 
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Bogusław Kowalski @BogKowalski 5 Std.vor 5 Stunden Składam rezygnację. Robię to z 
poczucia odpowiedzialności za zaufanie, którym mnie obdarzono. Więcej w oświadczeniu: 

117 Retweets 124 Gefällt mir 
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